Styrelsemöte Ingelsträde Bygdeförening måndagen den 14 januari 2019
Närvarande: Olof Hansson, Johanna Persson, Marie Hjärne, Sven-Gunnar Trulsson, Eva
Bengtsson, Ing-Mari Trulsson, Katarina Cronberg, Anders Knöös och Pernilla Carling
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning: Ja
2. Val av ordförande av mötet: Ing-Mari Trulsson
3. Val av sekreterare och justerare för mötet: Sekreterare: Pernilla Carling, Justerare: Olof
Hansson.
4. Föregående protokoll: Läses upp av Olof, protokoll från 18-11-11 och godkännes.
Samtliga protokoll skall publiceras på hemsidan.
5. Skrivelser och rapporter: Inga skrivelser. Rapport: Sven-Gunnar har varit på GDPR
utbildning som handlar om hur man hanterar personuppgifter, vårt medlemsregister
innehåller inte personnummer. Kommunen skall skicka mer information.
6. Ekonomi: Swedbank konto1, 44 503kr, konto2, 170kr, plusgiro 399kr, kassa 3412+60kr,
summa: 48 384+60kr
7. Borttagning av julen i storskolan och gran. Vi träffas i storskolan lördagen den 19 januari
klockan 10.00.
8. Föreläsningar i vår: torsdagen den 21 februari klockan 19.00 kommer Soini H från
räddningstjänst och pratar vid kris överleva 72 timmar i hemmet. Sven-Gunnar
presenterar.
Förslag till föreläsningar eller aktiviteter. Quiz? Vem vill hålla i det? Ing-Mari frågar
franska gården om de kan berätta om sig själva. Cissi föreläsa om bin och honung.
9. Övriga frågor: Sven-Gunnar läser upp sin skrivelse till kommunen och Skånetrafiken
angående bussförbindelser till och från Ingelsträde se bilaga. Styrelsen stöttar SvenGunnar och tycker han skall gå vidare med förslaget.
Spisen fungerar inte i skolan Olof kontrollerar först och ringer till fastighetskontoret.
Kullateatern. Acka J har hyrt skolan under hösten för deras aktiviteter utan att betala
hyran. Pernilla vet att de har varit där vid tre tillfällen. Styrelsen kom fram till att de skall
betala 600 kr för hösten och 200 kr vid varje tillfälle under våren i förskott samt att Acka
skall lämna tillbaka storskolans nyckel.
Vem har nycklar: Ing-Mari 2 st, Olof 2 st, Pernilla 2 st och 1 bunkernyckel,
kommunen 1 st, Acka 1st som skall lämnas tillbaka Pernilla påminner henne.
Ronnie 1 st och bunkernyckel skolnycklen skall lämnas tillbaka Olof påminner
honom. Cecilia Andersson 1 st som skall lämnas tillbaka Pernilla påminner henne.
Nyckel till anslagstavlan Max 1 st och Olof 1 st som han lämnar till Johanna som
sköter uppdateringar.
Sven-Gunnar vill gärna fortsätta bordtennisaktiviteterna V8.
Högtalare och mikrofon har skänkts till bygdeföreningen från PRO Kaj och Birgit Rojert.
10. Nästa utskick: OBS! Årsmöte måndagen den 4 mars. Kallelse skall ut senast den 6
februari. Ett tryck går ut helgen den 9–10 februari om aktiviteterna den 21 februari.
11. Nästa möte: måndagen den 11 februari klockan 19.00 hos Ing-Mari.
12. Mötet avslutas.
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